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Jak urządzić sypialnię?
Sypialnia jest miejscem snu, odpoczynku, relaksu. Dlatego też, zarówno meble, żyrandole do sypialni, jak i
kolory ścian, powinny temu sprzyjać.

Kolory w sypialni powinny uspokajać. Delikatny kolor niebieski lub zielony doskonale nadaje się dla osób nadpobudliwych.
Odcienie różu nadadzą sypialni charakter romantyczny i wpłyną dodatnio na psychikę. Jeżeli jesteśmy zwolennikami koloru
żółtego, to powinniśmy wybrać jego pastelowy odcień, ponieważ intensywna żółć utrudnia zasypianie.

Szkarłat czy czerwień nie są kolorami, które warto stosować w sypialni, chociaż pomalowanie jednej ściany tymi kolorami bądź
dobranie czerwonych dodatków takich jak poduszki czy lampy nocnesprzyja... namiętności.

Zobaczmy, jakie inspirujące aranżacje proponują nam producenci mebli.

Nowocześnie a przytulnie

Jeśli metraż naszej sypialni jest nieduży dobrym wyborem będą meble o prostych liniach w jasnym kolorze. Geometryczne
formy i delikatne barwy mebli z kolekcji Juvena marki Klose sprawdzą się zarówno w małych przestrzeniach, jak i większych
sypialniach. Walory estetyczne to nie jedyne zalety tej kolekcji. Równie istotne są cechy użytkowe - w szczególności docenimy
komfort łóżka z wygodnym zagłówkiem pokrytym miękkim obiciem. Stworzone z naturalnych surowców meble te budzą
zaufanie spokojnymi formami i perfekcją wykonania.

(Kolekcja Juwena, Meble Klose)

Wielki powrót art deco
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Ze względu na subtelną elegancję i specyficzny, rozpoznawalny styl meble nawiązujące do wspomnianej stylistyki zdobywają
coraz większe uznanie. LOLITA firmy Bogatti to meble, których ciepła, miodowa barwa w kojący sposób wpływa na
użytkowników. LOLITĘ wykonano z naturalnej okleiny orzechowej, a niektóre elementy, takie jak zaokrąglenia i nogi – z litego
drewna olchowego. Wykorzystano również błyszczące szkło, oraz wysokiej jakości, przyjemne w dotyku, tkaniny obiciowe.
Wzornicza konsekwencja, ale również pełen nostalgii romantyzm.

(Zestaw Lolita firmy Bogatti)

Klasyczne łóżka...

Łóżka Venice firmy Ciacci, dostępne w salonach firmowych Kler, to klasyczne modele będące ucieleśnieniem filozofii Ciacci delikatne i efektowne staną się ozdobą romantycznych sypialni, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie
użytkownikom intymności i spokoju. Niewątpliwym atutem kolekcji Ciacci jest jej kompleksowość - oprócz łóżka można zmówić
utrzymany w tej samej stylistyce karnisz. Dopełnieniem kolekcji jest bogata oferta pościeli, uszytej z bawełny w splocie
satyny, co w połączeniu z ciekawą kolorystyką i dużym wyborem rozmiarów powoduje, że kolekcja jest kompletna w każdym
calu.
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(Łóżko Venice firmy Ciacci)

... i rozkładane narożniki

Jeżeli nie mamy do dyspozycji osobnego pomieszczenia na sypialnię, poszukujemy mebli, które łączą reprezentacyjny
charakter salonu z komfortem potrzebnym do wypoczynku. Narożnik TOSCA z FM GAWIN w obiciu o intensywnym odcieniu
winogron dojrzewających w promieniach południowego słońca przykuwa wzrok nadając salonowi bardziej ekskluzywnego
charakteru. Proste, geometryczne kształty mebla sprawiają, że wnętrze sprawia wrażenie przestronnego i uporządkowanego.
Prosty w obsłudze mechanizm umożliwia przeobrażenie mebla dziennego w przestronne łoże, z którego możemy skorzystać w
każdej chwili. Ponadto pojemna skrzynia pościelowa w otomanie zwiększa funkcjonalność narożnika TOSCA, pozwalającego
łatwo utrzymać ład w pomieszczeniach pełniących rolę także sypialni.
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(Narożnik Tosca z FM Gawin)
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